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Palavra do Presidente

O CENP E AS DECISÕES DO IV CONGRESSO

s decisões do IV Congresso reservaram ao
CENP algumas tarefas, como pode ser

visto no quadro ao lado. Elas dão uma idéia da
confiança que o mercado deposita no CENP e, por
isso mesmo, gostaria de ser o mais claro possível
sobre as nossas condições de atendê-las.

Não há maiores problemas em relação à presta-
ção de serviços especializados; esta incumbência o
CENP deverá cumprir totalmente, e já na próxima
reunião do Conselho Executivo, em outubro, iremos
discutir o assunto e adotar as primeiras providências.

Quanto ao item “licitações e concorrências
privadas”, acho muito difícil ao CENP cumprir a
determinação do Congresso. Para tanto, seria
necessário um longo estudo, até para compreender
exatamente o que o Congresso espera, lembrando
que o CENP, a ABAP, demais entidades e as-
sociações de classe já têm, cada qual, seu Conselho
de Ética.

Da mesma forma, me parece irreal esperar que
possamos atender a recomendação contida no item
“A realidade dos mercados  regionais”. Não vamos
deixar de discutir a idéia com o Conselho Executivo
mas, sinceramente, não sei como realizá-la. 

A

Petrônio Corrêa

É importante falar com clareza sobre aquilo que o IV Congresso espera do

CENP. Há coisas possíveis de serem feitas por nós; outras nem tanto...

COMO AS AGÊNCIAS TÊM SE POSICIONADO FRENTE À CRESCENTE
DEMANDA PELO ENGAJAMENTO POR UMA SOCIEDADE MELHOR

26 CCAAPPAA

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  
SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  DDAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

15 MONTEIRO LOBATO,
REDATOR PUBLICITÁRIO

18 ENTREVISTA: 
JUDITH BRITO

22 MERCADO MOVIMENTOU
MAIS DE R$ 13 BI NO 1O

SEMESTRE

SSEEÇÇÕÕEESS

06 EM 10 LUGAR
Não caia antes 
de ser empurrado

10 ACONTECE

36 PERGUNTE AO CENP

38 A PUBLICIDADE NOS
ESTADOS

40 REGIONAIS

42 ACONTECE NO CENP

44 CRÔNICA

46 CARTAS

Sumário

IIVV  CCOONNGGRREESSSSOO  BBRRAASSIILLEEIIRROO  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  

CCOOMMPPRROOMMEETTIIMMEENNTTOOSS  DDOO  CCEENNPP

Prestadores de serviços especializados. Pleiteia-se que o
relacionamento comercial entre produtores de serviços
especiais e agências/anunciantes seja também regulamen-
tado e fiscalizado pelo CENP, que deverá conceder, aos
prestadores de serviços especiais, assento no órgão direti-
vo da entidade.
Licitações e concorrências privadas. Respeitando-se os

diversos códigos de ética e condutas vigentes nas suas
respectivas áreas de atuação, associações e entidades,
propõe a consolidação de um único e amplo Conselho de
Ética para toda a cadeia da comunicação publicitária – à
semelhança do que foi instituído no âmbito da ABAP –,
como instância capaz de dirimir conflitos de natureza con-
correncial, respeitando-se obviamente as normas, regras e
especificidades de cada setor, bem como os respectivos
códigos de ética, se existentes. E por fim, que esse Conse-
lho de Ética venha a fazer parte integrante do CENP.
A realidade dos mercados regionais. O CENP instale capí-

tulos regionais ou estabeleça acordos com os sindicatos de
agências nos estados, capítulos da ABAP, veículos regionais
de comunicação e entidades regionais de anunciantes,
visando fiscalizar e fortalecer os mercados regionais.
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2000

934

2001

1.904

2002

2.358

2003

2.728

2004

3.110

2005

3.623

2006

3.753

2007

3.909

2008

22/09/08

3.800

Agências certificadas

Criado em dezembro de 1998, o CENP, Conselho Executivo das Normas-Padrão, tem como missão

o estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de

publicidade e veículos de comunicação, por meio de auto-regulamentação.

O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e

tem como principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que

estabelece as bases do relacionamento comercial e ético da atividade.

O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras

estabelecidas nas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-

padrão” de agência, concedido pelos veículos de comunicação.

A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é

verificado rotineiramente pela equipe do CENP por meio de vistoria.

Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por

36 membros, representando anunciantes, agências e veículos.

A MISSÃO DO CENP

9166 AGÊNCIAS 
CADASTRADAS

EM 22/9/2008

54 NOVOS PEDIDOS
EM AVALIAÇÃO

EM 22/9/2008

822 FISCALIZAÇÕES E 
VISTORIAS EM AGÊNCIAS

EM 22/9/2008

@
• Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): carta@cenp.com.br
• Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
• Para questões de certificação/recertificação: certificação@cenp.com.br

O CENP
na internet:

www.cenp.com.br

Fale com o CENP:

(11) 2172-2367 – cenp@cenp.com.br
Faça download desta revista e das
edições anteriores em nosso site.

Fonte: CENP
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Em 1º lugar

NNÃÃOO  CCAAIIAA  AANNTTEESS  
DDEE  SSEERR  EEMMPPUURRRRAADDOO

inda outro dia recebi correspondência eletrônica

com uma dezena de provérbios oriundos de várias

culturas mundo afora. Com pequenas variações, nós aqui

temos correspondentes para quase todos.

Um deles, inglês, que está no título deste artigo, me fez

pensar na situação pela qual passam hoje os jornais norte-

americanos, que amargam resultados ruins, com perda de

leitores e anúncios e, conseqüentemente, de valor de

mercado.

No Brasil festejamos seguidos anos de crescimento de

circulação, de faturamento e, o mais surpreendente,

aumento da participação do nosso meio do chamado “bolo

publicitário”, a verba destinada pelos anunciantes aos

diversos meios de comunicação no país.

Surpreendente sim, pois o crescimento da base de

assinantes da TV paga e dos usuários da internet no Brasil

fez com que analistas previssem que aconteceria aqui o

mesmo fenômeno que preocupa os acionistas e executivos

da mídia impressa americana.

Uma rápida análise do que está acontecendo por aqui

mostra o impressionante crescimento dos chamados

“jornais populares”, com preço baixo e conteúdo dirigido à

classe C, já chamada a “classe dominante” no país.

Extra (Rio), Diário Gaúcho (Rio Grande do Sul), Super

Notícia (Minas Gerais), Agora São Paulo e Jornal da Tarde

(São Paulo) batem seguidos recordes de circulação. Inicia-

tivas em Vitória e Campinas surpreendem os criadores de

jornais populares por atingirem resultados muito superiores

aos esperados nos seus planos de negócio.

Preço baixo, estratégia de distribuição, promoções e,

“Estamos assistindo ao processo de formação de novos leitores”

Antonio Athayde

Diretor executivo da Associação Nacional de Jornais – ANJ

(Publicado originalmente na Folha de S.Paulo de 29/6/2008)

A
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principalmente, matérias

produzidas e apresenta-

das de acordo com o

gosto deste novo leitor,

fazem a receita desse

enorme sucesso.

Fica claro que estamos assistindo ao processo de

formação de novos leitores que, em breve, procurarão

análises mais refinadas, textos mais profundos e anúncios

de produtos de maior valor agregado, e migrarão para os

jornais que lhes ofereçam esse serviço.

Nossos grandes jornais inovam com novos cadernos,

reformas gráficas e revistas, além de terem promovido

reestruturações nas suas organizações de maneira a ganhar

agilidade na percepção das novas tendências do mercado

leitor e do mercado publicitário.

Ao mesmo tempo em que anunciam a revolução que a

internet traz ao seu próprio negócio, os jornais têm seus

cadernos de informática que propagam as conquistas desse

seu ferrenho concorrente. E assim também aconteceu

quando da chegada da TV digital, quando foram servidos ao

público cadernos especiais apresentando esta nova maneira

de competição pelo tempo do consumidor.

E assim se preparam para essa nova realidade em que

sua missão não é mais a de trazer novidades aos leitores,

mas sim ajudá-los a compreender o mundo, mais complexo

sob qualquer ponto de vista, inclusive apontando a melhor

maneira de escolher e comprar um produto ou um serviço.

Tabelas de preço de publicidade se tornaram mais

simples e equipes de vendas mais preparadas para mostrar

a anunciantes e agências de propaganda as vantagens de se

anunciar em jornal, não só como mídia eficiente, mas como

veículo capaz de emprestar sua extraordinária capacidade de

relacionamento com o seu leitor ao anúncio nele veiculado.

Nada como o prazer de ler “o meu jornal”!

É impressionante como mesmo os pequenos diários do

interior do país estão na web fazendo valer a força de suas

marcas, se dedicando ao chamado “hiperlocalismo”, a

promover eventos, enfim, a reagir aos movimentos de

leitores dos mais diversos perfis e a oferecer aos anunciantes

novas maneiras de se relacionar com eles.

Os jornais brasileiros têm vantagens importantes sobre

os americanos que os faz viver realidades inteiramente

diferentes neste instante. Podem acompanhar o que ocorre

por lá e se preparar para enfrentar as dificuldades e evitar o

“eu sou você amanhã”. Além disso, não estão submetidos à

pressão de resultados que o mercado impõe às sociedades

de capital aberto. 

Os empresários daqui fizeram o possível para enfrentar

as dificuldades do final do século e do início desta década

sem baixar a qualidade do seu produto. Amargaram

reduções importantes nas suas margens e estão colhendo

agora os frutos dessa decisão.

Minha impressão é que os jornais americanos se

preocuparam demais com a chegada dos concorrentes

eletrônicos, não fizeram seu dever de casa para entender a

nova situação e se entregaram a um derrotismo antecipado. 

Caíram antes de serem empurrados.

“Os jornais brasileiros têm vantagens importantes sobre os americanos”
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GGOOVVEERRNNOO  VVAAII  IINNVVEESSTTIIRR  
RR$$  115544  MMIILLHHÕÕEESS  EEMM  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

governo planeja investir R$ 154

milhões em publicidade em

2009, quase 10% mais do que neste ano.

Juntando à conta recursos para ações de

relações públicas e assessoria de im-

prensa, pesquisa de imagem e internet,

os investimentos do governo federal

chegam a R$ 184 milhões, 32% a mais do

que em 2008. É a primeira vez que a

proposta orçamentária contempla recur-

sos para estas atividades, informa o

secretário executivo da Secretaria de Comunicação

Social da presidência (Secom), Otoni Fernandes Júnior.

A proposta da Secom segue agora para aprovação da

Presidência e posterior envio ao Congresso Nacional. 

Otoni declarou à Gazeta Mercantil que o crescimento

nos investimentos do governo federal

em publicidade “não é grande” e só

reflete a atualização pela inflação,

corrigida pelo IPC. “A verba até dimi-

nuiu se compararmos com 2005, quan-

do foram investidos R$ 162 milhões em

publicidade”, disse.

Ele lembra que a proposta inicial

prevista para este ano era de R$ 174 mi-

lhões, mas foram contingenciados mais

de R$ 34 milhões, devido ao impacto

com a perda de receitas. 

Da verba prevista para o ano que vem, a empresa de

assessoria de imprensa interna ficaria com R$ 15

milhões; a do exterior, com outros R$ 11 milhões, e a

agência de pesquisa de opinião, com R$ 4 milhões.

presidente da Abap, Dalton

Pastore, irá presidir o Fórum

Permanente da Indústria da Comuni-

cação, que realizou em 18 de setembro,

em São Paulo, sua primeira reunião

preparatória. O Fórum visa acompanhar

as teses aprovadas no IV Congresso

Brasileiro de Publicidade.

A primeira reunião contou com a par-

ticipação de representantes das entida-

des apoiadoras do Congresso e também

deu o primeiro passo para outra decisão

tomada durante o evento de julho,

segundo informa Meio&Mensagem. 

As entidades do mercado publicitário

pretendem ter uma atuação conjunta

em defesa da liberdade de expressão

comercial, especialmente no que se

refere aos projetos que tramitam no

Congresso Nacional. Para isso, formou-

se uma comissão integrada por Arman-

do Strozemberg, da Abap, Antônio

Athayde, da ANJ, e Flávio Cavalcanti

Júnior, da Abert.

A expectativa dos participantes da

reunião é que o Fórum Permanente se

torne um evento anual, a partir de maio

de 2009, e prepare o terreno para a

realização do V Congresso Brasileiro de

Publicidade em 2012.

O

O

PASTORE PRESIDIRÁ FÓRUM PERMANENTE

Dalton Pastore

Otoni Fernandes Júnior





12

CE
N
P 
EM

 R
EV

IS
TA

IVC VAI MEDIR AUDIÊNCIA DE PORTAIS E SITES DA INTERNET

IVC anunciou a disposição de

lançar em 2009 um serviço

de medição de audiência de portais e

sites brasileiros. No momento, a enti-

dade busca consenso com o mercado

para definir as bases da medição. As

edições on-line dos jornais de circula-

ção diárias do país já são mensuradas. 

Em meados de setembro, Pedro

Martins Silva e  Paulo Castro, presiden-

tes do IVC e do IAB Brasil, respecti-

vamente, estiveram reunidos com

executivos de jornais e de diversos

portais brasileiros em São Paulo para

debater o assunto. Para a reunião, foi

convidado Richard Foan, executivo do

órgão de auditoria de mídias

eletrônicas da Inglaterra, ABCe, e da

Federação Internacional de Auditoria de

Circulação, entidade internacional que

reúne as entidades de auditoria de

mídia em todo o mundo.

Foan foi contratado como consultor

pelo IVC, para auxiliar na criação do

serviço de auditoria web.

Ele explicou que, na Ingla-

terra, onde a medição da

audiência da internet existe

há mais de uma década, convivem

dois modelos: o de audiência e o de

tráfego. Segundo ele, há dez anos a

audiência dos portais era medida por

page views mensais, resultando em

números enormes. Depois, evoluiu-se

para os visitantes únicos e, agora, para

a audiência diária. Ele recomendou ex-

cluir a audiência gerada a partir de

programas operacionais que visitam

sites e também cuidar para que os

portais e sites não usem recursos que

permitam, artificialmente, dobrar a

audiência. Alertou ainda para o estabe-

lecimento de parâmetros técnicos

válidos para todos, citando o caso do

website inglês Telegraph, que em abril

mudou de provedor e apresentou

aumento expressivo da audiência. 

Foan disse também que o

monopólio na medição de au-

diência não é o caminho certo

e que há diversas formas para

auditar a web, com diferentes

soluções e preços para cada empresa.

O consultor destacou a importância da

medição idônea de audiência na web

para o mercado anunciante, citando

casos de empresas que perderam

verbas significativas ao abandonar

entidades acreditadas de medição de

audiência.

O presidente do IAB Brasil, Paulo

Castro, disse que o cenário brasileiro

está muito maduro, com quase trinta

publishers e mais de trinta agências pu-

blicitárias digitais. “Teremos maior ca-

pacidade de medição. É um padrão e

dará mais conforto a todos os que

estão no mercado”, declara. “Nos sen-

timos impelidos a medir a audiência

web com as demandas do mercado

publicitário”, afirma o presidente do

IVC, Pedro Martins Silva.

O

IAB Brasil, entidade que reúne as

empresas ligadas à mídia interativa,

está lançando um Guia de Boas Práticas para

ajudar anunciantes a promover concorrência na

contratação de serviços no segmento digital e promete

para breve um novo documento, com as definições de

cargos e salários do segmento interativo. 

O Guia de Boas Práticas visa esclarecer o mercado,

ainda muito sujeito a critérios exclusivos de preços, e

divide as empresas de serviços interativos em quatro gru-

pos: agências full service, agências tradicionais

com equipes especializadas em mídia digital,

produtoras e free-lancers. O documento su-

gere que é “conveniente” que as participantes

de concorrências sejam remuneradas, nos

casos em que as propostas já representem

transferência de conhecimento para os anunciantes.

Quanto ao documento sobre cargos e salários, ele está

sendo elaborado a partir de pesquisa feita por um ins-

tituto independente junto a cerca de 40 agências de forma

a estabelecer médias recomendáveis para o mercado.

O

IAB LANÇA GUIA DE 
BOAS PRÁTICAS PARA
CONCORRÊNCIAS
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CONFIRA VENCEDORES DO 
PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL

APP anunciou os nomes dos dez vencedores da 12a edição do Prêmio Contribuição Pro-

fissional, concedido por ela desde 1996. A premiação, que envolve nove categorias e

um especial, reconhece o trabalho dos profissionais que efetivamente contribuem para o

negócio da propaganda no país. 

Para a definição dos vencedores, os diretores da APP indicaram inicialmente os seus candi-

datos. Os nomes deles foram reavaliados e passaram por votação secreta realizada em

setembro. Cada diretor deu nota, de zero a cinco, aos indicados. Os escolhidos foram aqueles

que obtiveram maior saldo de nota. 

A festa de entrega do prêmio será realizada no próximo dia 6 de novembro na sede da

Fecomércio, em São Paulo. Confira os ganhadores: 

• Profissional de agência – Dirigente: Celso Loduca (Loducca);

• Profissional de agência – Atendimento: Márcio Santoro (Africa);

• Profissional de agência – Planejamento: Rita Almeida (CO.R Estratégia de Inovação);

• Profissional de agência – Criação: Hugo Rodrigues (Publicis);

• Profissional de agência – Mídia: Luciana Schwartz (Y&R);

• Profissional de anunciante – Hugo Janeba (Vivo);

• Profissional de veículo – Thais Chede Soares (Editora Abril);

• Profissional de Fornecedor – Thomas Roth (Lua Nova);

• Profissional de Imprensa Especializada – Paulo Macedo (Caderno Propaganda & Marketing);

• Prêmio Especial Francisco Gracioso – Dalton Pastore (ABAP).

A

implantação da TV digital, a de-

finição do padrão digital para o

rádio e a defesa da liberdade de ex-

pressão e de comunicação comercial são

os principais desafios nos próximos dois

anos de Daniel Pimentel Slaviero, reeleito

presidente da Abert pelo Conselho Su-

perior, no final de agosto. Ele é diretor

executivo da rede Massa, afiliada ao SBT no Paraná, e

conselheiro da associação desde 2001. “A ABERT e a

radiodifusão brasileira passam por um forte processo de

modernização organizacional e tecnológica,

que são essenciais para lidarmos com os

desafios e as oportunidades que se apre-

sentam”, afirma.

Formado por doze representantes de emisso-

ras de rádio e doze de TV, o Conselho Superior

da Abert também elegeu para a vice-presidên-

cia Emanuel Soares Carneiro, diretor executivo

da Rede Itatiaia, de Minas Gerais. Ele substitui Alfredo

Raymundo Filho, diretor-geral da Rádio Tupi, do Rio, e

diretor gerente dos Diários Associados.

A

SLAVIERO REELEITO PRESIDENTE DA ABERT
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Monteiro Lobato é mais conhecido como o

consagrado autor de histórias infantis brasilei-

ras, com a criação de personagens inesquecí-

veis, como a Tia Benta, a Narizinho, o Pedrinho,

o Visconde de Sabugosa e inúmeros outros. 

Mas Lobato deveria fazer parte do Hall da

Fama da propaganda mundial, como um dos

primeiros criativos brasileiros – e, ele sim,

autor do personagem de maior longevidade

em campanhas, o Jeca Tatu.

Muito antes do Garoto Bombril, o Jeca

Tatu já existia e continua existindo

na memória coletiva. O produto que

ele exaltava, o Biotônico Fontoura,

ainda existe e tem vendas e receitas

regulares. 

Lobato não apenas escrevia, mas orientava

também o ilustrador e o layout. Numa época

em que alguns diretores de arte, traídos pelo

fascínio da tela brilhante de seus monitores,

colocam o texto como mera decoração de seus

anúncios, tornando-o quase ilegível, está na

hora de os redatores assumirem

novamente o seu papel e, mirando-se no

exemplo de Monteiro Lobato, exigirem que

ao texto seja dado destaque. Texto é

escrito para ser lido! E é o texto que vende!

E há um aspecto em Monteiro Lobato

que merece ser lembrado: ele era um

nacionalista, esse sentimento hoje

tão desprezado pelos que se iludem

pela suposta “internacionalização”

da propaganda brasileira cujo único

representante, na verdade, é o

Márcio Moreira, e pelos que renunciaram à

sua independência para se tornarem apenas

um nome bizarro na competição interna das

grandes corporações. Lobato nos lembra que só

seremos realmente internacionais se formos

autenticamente brasileiros (ou argentinos, ou

venezuelanos, ou mexicanos).

Jeca Tatu foi o brasileiro que Monteiro Lobato des-

“

“

MMOONNTTEEIIRROO  LLOOBBAATTOO,,
RREEDDAATTOORR  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO
Por Roberto Duailibi

Idéias

No começo de agosto, Roberto Duailibi recebeu o Prêmio Jeca Tatu

durante o III Encontro da Redação Publicitária, promovido pela Alap, em

Paraty. Como tema do discurso que fez na ocasião, escolheu Monteiro

Lobato, redator publicitário. A seguir, alguns trechos do discurso.

“
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cobriu com pessimismo para nele se redescobrir com

esperança. O escritor, ao desdenhar o caipira do Vale do

Paraíba, desdenhou, sem querer, o chão humano do Brasil.

Talvez ele estivesse, naquele momento, ainda preso à origem

familiar aristocrática, com os punhos de renda cheirando a

alfazema, neto que foi do Visconde do Tremembé. Logo

depois, ele descobriria que o jeca não era o culpado das ma-

zelas brasileiras, mas, sim, a vítima preferencial das

oligarquias remanescentes do Império, e que

renascem agora na gula com que alguns

avançam no dinheiro público.

José Bento de Monteiro Lobato foi o em-

preendedor que a falência engrandeceu. Nele

havia alguma coisa que restara do sonho de

Mauá, que também conhecera a quebra

como rasteira do destino. Um passo adiante

do Barão, ele queria o desenvolvimento do

Brasil a partir do petróleo, e procurou

criar empresa que o explorasse, que até

pelo nome – Companhia Petróleos

do Brasil – foi precursora da

Petrobras. E foi o lúcido nacionalista

que via no desenvolvimento dos

Estados Unidos um exemplo para o

Brasil. Entendia que o nosso país, pelas suas

dimensões, pelo seu solo e subsolo, e,

sobretudo, pelo povo – que ele resumiu na

pequena humanidade do Sítio do Pica-pau

Amarelo –, estava destinado a se tornar

grande e poderosa nação. O que faltava ao

Brasil era o que faltava ao jeca do Vale do Paraíba:

o saneamento básico que o livrasse da verminose, pro-

priamente dita, e da endemia da desigualdade, de que ainda

padecemos.

Antes de Monteiro Lobato, outros escritores notáveis, co-

mo Olavo Bilac e Bastos Tigre, foram homens de pro-

paganda, como seria, logo depois, Orígenes

Lessa, mas Lobato teve a oportunidade de,

ao associar-se ao jovem farmacêutico

Cândido Fontoura, ser o mais bem-suce-

dido de todos os nossos redatores de

anúncios. Seu grande êxito – com o Jeca

Tatu – esteve fundado em seus sentimentos

éticos, em seu nacionalismo solidário. 

O Jequinha Tatu, livreto promocional,

publicado em 1925, é um caso mar-

cante na propaganda brasileira. Ele

não se limita a promover medicamen-

to contra a verminose, mas busca

educar os trabalhadores e pequenos

roceiros de todo o país. Cândido Fontoura e

seu redator fazem o que deveria ter feito o

governo daquele tempo: ensinar hábitos de

saúde. Não os ensinou de maneira doutoral,

autoritária, moralista, ameaçadora. Lobato

explorou o sonho de enriquecimento, normal em

todos os seres humanos, e mostrou que, para ser rico,

é preciso antes ter saúde. O primeiro dever do homem é

“

“

“O que faltava ao Brasil era o que faltava ao jeca

do Vale do Paraíba: o saneamento básico que o livrasse

da verminose propriamente dita e da endemia da

desigualdade, de que ainda padecemos”
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cuidar-se, alimentar-se bem, trabalhar e produzir. Mais

ainda: deve aproveitar-se do progresso, usar de recursos

novos. O Jeca, recuperado por usar botinas e construir

privadas de fossa, vai além, com o emprego do telefone, das

máquinas agrícolas, das sementes selecionadas. Uma nova

versão do texto, se Lobato e Candinho Fontoura ainda

fossem vivos, mostraria o Jeca controlando sua próspera

fazenda com os computadores e antenado, via

internet, com a Bolsa de Chicago.

Se, hoje, a ancilostomíase está controlada

em todo o Brasil, o início de seu combate só foi

possível com o trabalho de Lobato. 

Estamos necessitando de novos Montei-

ros Lobatos, que restaurem, em nosso país,

os sentimentos de pátria. Estamos sentin-

do não só os nossos interesses econô-

micos serem atingidos: a identidade

espiritual também se esvai, diante

da invasão bárbara, que se tornou

mais intensa e mais brutal depois da

globalização desordenada da economia.

Nós, os que vivemos da propaganda, de-

víamos seguir o exemplo do grande compa-

nheiro de ofício que foi o autor de cidades

mortas, e defender, com mais firmeza, os nos-

sos interesses, que são os interesses do Brasil

e de seu futuro.

O grande legado de Monteiro Lobato foi o de sua

independência. Independência moral e independência

intelectual. Era um homem livre, que queria todos os ho-

mens livres. Não tendo deixado uma autobiografia, as

melhores confissões de si mesmo e a mais funda revelação

de sua personalidade se encontram nas cartas que enviou a

Godofredo Rangel, na correspondência que mantiveram ao

longo de quarenta anos e foi reunida em A barca de Gleyre.

Ele se antecipa, aos 23 anos (em 1904) em

carta ao escritor mineiro, que talvez tenha

sido o seu mais próximo amigo, embora

vivessem longe um do outro. Ao aconse-

lhar como deveria agir Godofredo, Montei-

ro Lobato revela o próprio projeto de vida:

“Você me pede um conselho e, atrevidamen-

te, eu dou o grande conselho: seja você

mesmo porque ou somos nós, ou não so-

mos coisa nenhuma. E para ser si mesmo

é preciso um trabalho de mouro e uma

vigilância incessante na defesa, porque

tudo conspira para que sejamos me-

ros números, carneiros de variados

rebanhos – os rebanhos políticos,

religiosos ou estéticos. Há, no

mundo, o ódio à exceção – e ser si

mesmo é exceção”.

O que vale para uma pessoa, vale para um

povo. Ou somos nós, brasileiros, nós por nós

mesmos, ou não somos coisa nenhuma. É essa

a grande lição de José Bento Monteiro Lobato.

Lobato morreu há sessenta anos, mas ne-

nhum escritor brasileiro é mais atual do que ele.

“

“Nós, os que vivemos da propaganda, devíamos

seguir o exemplo do grande companheiro de ofício

e defender, com mais firmeza, os nossos interesses,

que são os interesses do Brasil e de seu futuro”
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Entrevista

udith Brito assumiu em 18 de

agosto a presidência da ANJ –

Associação Nacional de Jornais, ocu-

pando o posto que nos últimos quatro

anos teve à frente Nelson Sirotsky, di-

retor-presidente do Grupo RBS.

Natural de Itatiba, São Paulo, a su-

perintende do Grupo Folha é formada

em Administração Pública pela Fun-

dação Getúlio Vargas, com mestrado

em Ciência Política na PUC. Nos anos

80, atuou como pesquisadora em

ciência política no Cebrap (Centro

Brasileiro de Análise e Planejamento)

e no extinto Idesp (Instituto de Estu-

dos Econômicos, Sociais e Políticos

de São Paulo). Lecionou também por

quatro anos na FGV e, há quinze, atua

no Grupo Folha.

Nesta entrevista concedida ao

CENP em Revista, Judith discorre so-

EEMM  DDEEFFEESSAA  DDAA  

LLIIBBEERRDDAADDEE

J

Judith Brito, que acaba de assumir a presidência 

da ANJ – Associação Nacional de Jornais, defende 

como primazia da entidade a liberdade de imprensa e,

por entender que são processos indissociáveis, a luta 

pelo fortalecimento da indústria publicitária.
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que ainda estão sendo alfabetizadas e entrando para valer 

no mercado consumidor. Isto tudo nos favorece muito” ]

bre suas prioridades na ANJ, enfati-

zando o importante papel da entida-

de em defesa da liberdade de impren-

sa, o que, necessariamente, passa

pelo fortalecimento da relação dos

jornais com o mercado publicitário. 

A exemplo de outros líderes da

indústria da comunicação, uma das

preocupações da executiva neste mo-

mento é a tendência que existe no

Brasil de se impor restrições à

propaganda.

Ciente da necessidade de conti-

nuar expandindo a base de leitores,

Judith também chama a atenção para

o fato de a conquista de uma educa-

ção de qualidade ser uma das bandei-

ras da ANJ, não apenas porque isso é

importante para a indústria da comu-

nicação, mas por ser absolutamente

vital para o país.

Quais são seus principais proje-

tos à frente da ANJ? Qual deve ser a

prioridade da sua gestão?

A prioridade da ANJ sempre será a

defesa da liberdade de imprensa.

Apesar de vivermos numa democra-

cia, com liberdade total consagrada

pela Constituição, as ameaças à liber-

dade de imprensa são freqüentes e

permanentes. Nos últimos anos, por

exemplo, temos sofrido com segui-

das decisões do Poder Judiciário que

significam, na prática, a censura.

Mas o trabalho no comando da ANJ

tem outras frentes, igualmente impor-

tantes: reposicionamento dos jornais

diante do mercado publicitário, para

aumentar ainda mais nossa parti-

cipação no bolo dos investimentos,

que já iniciou recuperação; aumento

da circulação dos jornais, por meio

do debate e incentivo às melhores

práticas do mercado editorial; in-

centivo para que os jornais tenham

suas circulações auditadas e para que

forneçam seus números de fatura-

mento publicitário ao Projeto Inter-

Meios; e o debate permanente sobre

como fazer crescentemente lucrativa

e sustentável a operação on-line da

indústria jornalística.

No último Congresso da ANJ (rea-

lizado entre 18 e 19 de agosto), no seu

discurso de encerramento, a senhora

chamou a atenção para a necessidade

de união dos jornais brasileiros. Qual

é hoje a principal “luta” conjunta que

o meio deve enfrentar? 

Já me referi a essa principal luta,

que é a defesa da liberdade de im-

prensa. Ela é essencial não apenas

para jornais e jornalistas, mas para

toda a sociedade brasileira, para a

própria democracia e a construção

dos consensos fundamentais para

que possamos construir a prosperi-

dade e a justiça.

Entre as atividades desenvolvidas

hoje pela ANJ, quais têm sido mais

importantes para ajudar os jornais a

prepararem o futuro da atividade?

Quais as mudanças que devemos ter

neste cenário nos próximos anos? 

O impacto da internet em todo o

mundo da comunicação é extraordi-

nário. Para nós, da indústria jornalís-



[ “Os jornais brasileiros têm sabido aproveitar 

com grande competência esse momento, 

buscando novos nichos de mercado” ]

tica, esse rearranjo do mercado dian-

te dessa mídia tão poderosa é um

debate obrigatório. A ANJ tem traba-

lhado e continuará a trabalhar no

sentido de estimular os jornais bra-

sileiros a fortalecerem suas marcas

como sinônimos de informação de

qualidade e de credibilidade. Desta

forma, prosseguiremos conquistan-

do consumidores no universo digital.

As grandes mudanças daqui para a

frente acontecerão em virtude dos

investimentos que as empresas jor-

nalísticas farão em tecnologia, ges-

tão, recursos humanos e tudo o mais

– sempre tendo em vista a revolução

digital que estamos assistindo.

É fato que, contrariando as previ-

sões, os jornais brasileiros têm en-

frentado uma situação bastante favo-

rável nos últimos anos. Devemos cre-

ditar as boas-novas ao aquecimento

da economia nacional, porém, quais

outros fatores têm interferido nesse

processo? 

Os números mostram que nos

últimos anos os jornais brasileiros

têm crescido muito em circulação e

iniciaram um processo de recupera-

ção na participação no bolo publicitá-

rio. Esta é uma característica comum

a outros grandes países de economia

emergente, como a China e a Índia.

O grande responsável por esse exce-

lente desempenho é o cenário eco-

nômico, de muito aquecimento. Com

mais dinheiro, as pessoas compram

mais jornais. Mas, além disso, os jor-

nais brasileiros têm sabido aproveitar

com grande competência esse mo-

mento, buscando novos nichos de

mercado. Veja o caso dos jornais

populares, ou dos veículos regionais

e mesmo de jornais voltados para um

público bem específico, como os

jovens interessados em esportes.

Diferente de outros países, como os

Estados Unidos, onde vem caindo a

circulação de jornais impressos, no

Brasil há grandes parcelas da popula-

ção que ainda estão sendo alfabe-

tizadas e entrando para valer no

mercado consumidor. Isto tudo nos

favorece muito.
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nosso país de se impor cada vez mais restrições à publicidade, 

de tutelar as opções de consumo do cidadão” ]

Qual é, na sua avaliação, o princi-

pal patrimônio dos jornais nos dias

atuais? Tem havido mudanças nesse

sentido? 

O grande patrimônio de um

jornal é a credibilidade. As pessoas

compram ou assinam um jornal, ou

freqüentam um site jornalístico por-

que sabem que terão informação res-

ponsável, bem apurada, bem editada.

Toda a empresa jornalística que dese-

je crescer e permanecer com um pú-

blico fiel trabalha com obsessão para

preservar sua credibilidade, sua inde-

pendência, seja em que ambiente for,

no meio impresso ou digital.

Como a senhora enxerga o papel

da publicidade para os jornais? Quais

as ameaças que o meio pode en-

frentar nessa frente? 

Todos sabem que a venda de

espaços para publicidade é essencial

para a indústria jornalística. Uma em-

presa jornalística saudável e indepen-

dente é aquela que consegue bom

volume de publicidade, de modo a

não depender deste ou daquele

anunciante, principalmente de anun-

ciantes governamentais. Neste qua-

dro, a ANJ vê com grande preocupa-

ção a tendência que existe em nosso

país de se impor cada vez mais

restrições à publicidade, de tutelar as

opções de consumo do cidadão. 

No caso do público leitor, ven-

cendo a barreira econômica, teríamos

como elevar nossos números? E qual

o impacto que isso pode ter na

indústria da comunicação? 

O aumento da educação de qua-

lidade é o caminho obrigatório. Os

brasileiros lêem pouco jornal, livro

ou revista. Isto é muito ruim para o

país, para a cidadania. Pessoas bem

informadas são melhores cidadãos,

sabem de seus direitos, têm melho-

res oportunidades. A educação de

forma geral, e não apenas a capa-

cidade da leitura, é a base da pros-

peridade. A ANJ tem na educação de

qualidade uma de suas principais

bandeiras. Isso é importante para a

indústria de comunicação, mas

absolutamente vital para o país.

Uma última questão: tem algum

significado especial o fato de ser a

primeira mulher a assumir a presi-

dência da ANJ? 

É interessante que muita gente

tem destacado isso, mas eu mesma

não atribuo importância. Estou agora

na presidência da ANJ não por ser

mulher, mas porque há anos partici-

po intensamente das atividades da

Associação e porque represento um

jornal de grande importância, que é a

Folha de S. Paulo. Porém o fato de eu

ser a primeira mulher a presidir a ANJ

me orgulha e mostra que nós, mu-

lheres, realmente estamos ocupando

mais espaços na sociedade.
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Inter-Meios

publicidade brasileira segue

crescendo em ritmo acelera-

do. No primeiro semestre de 2008,

segundo dados do projeto Inter-

Meios, divulgados no final de agosto,

o faturamento bruto da atividade

atingiu R$ 9,5 bilhões, 16% mais do

que no primeiro semestre de 2007.

Os Jogos Olímpicos e o forte aque-

cimento do mercado imobiliário e

automotivo foram apontados por

executivos de veículos ouvidos pelo

jornal Meio&Mensagem como prin-

cipais responsáveis por mais um

período de bons resultados para a

publicidade. Os executivos estimam

um crescimento de receita no ano

entre 12% e 14%.

MMEERRCCAADDOO  MMOOVVIIMMEENNTTOOUU  MMAAIISS
DDEE  RR$$  1133  BBII  NNOO  11OO SSEEMMEESSTTRREE

A

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  BBRRUUTTOO  EEMM  MMÍÍDDIIAA

R$ 9,5 bilhões

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  EEXXTTRRAAPPOOLLAADDOO
Inclui os 10% do mercado não mensurados pelo projeto

R$ 10,5 bilhões

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  EEMM  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  CCOOMMEERRCCIIAALL

R$ 2,5 bilhões

TToottaall  ddoo  bboolloo  ppuubblliicciittáárriioo  nnoo  11oo sseemmeessttrree  22000088

R$ 13,1 bilhões

SHARE DOS MEIOS

1O SEMESTRE 2007 1O SEMESTRE 2008

Rádio
3,9%

Cinema 0,3%

Mídia exterior
3,1%

Internet
2,6%

TV por Assinatura 3,0%

Guias e Listas 2,8%

Jornal
16,7%

Revista
7,8%

TV
59,3%

Rádio
4,3%

Cinema 0,3%

Mídia exterior
2,7%

Internet
3,3%

TV por Assinatura 3,2%

Guias e Listas 2,1%

Jornal
17,2%

Revista
7,9%

TV
58,5%
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ara começar a responder a

essas questões é preciso dar

um passo atrás, lembrando, primeiro,

que não é exatamente uma novidade

falar em comunicação publicitária a

favor da sociedade. Renato Castelo

Branco foi um pioneiro, defensor e

praticante da dimensão social da pu-

blicidade, como fica evidente em uma

declaração sua de 1972: “Do ponto de

vista da filosofia empresarial, a CBBA

[agência fundada por Castelo Branco]

considera a propaganda um legítimo

instrumento de expansão comercial,

da promoção do consumo e dos obje-

P

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE
SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL
NNAA  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE
Tânia Trajano

As empresas têm sido bastante cobradas em relação à sustentabilidade

socioambiental e existem dezenas de razões para motivar medidas mais

efetivas de todos nessa frente. Mas, no caso das agências de propaganda, 

quais seriam as melhores práticas nesse campo? O desenvolvimento de

campanhas voluntárias coloca-as em qual estágio nesta história?

Capa
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tivos de lucro, dentro dos conceitos da

economia de mercado. Mas tem, ao

mesmo tempo, nítida consciência da

responsabilidade social da propa-

ganda, que deve ser verdadeira

no fundo e na forma. Deve res-

peitar a comunidade e o indiví-

duo. E precisa estar em con-

sonância com os objetivos de

desenvolvimento econômico,

social e cultural do país”.

Este entendimento, certa-

mente, inspirou muitas gera-

ções. É comum, desde então, ver

publicitários defendendo esses

ideais em seus respectivos trabalhos,

com maior ou menor ênfase. Além

disso, há de se computar a favor da

indústria o fato de a publicidade ter

um longo histórico de contribuição às

causas sociais. Por meio de trabalho

voluntário, dezenas de agências têm se

engajado em campanhas educativas e

de conscientização de interesse comu-

nitário e/ou de utilidade pública. 

Washington Olivetto, em entrevista

ao CENP em Revista, chama a atenção

para o fato de que o envolvimento das

agências com esse tipo de iniciativa

depende muito das suas lideranças.

No seu caso, lembra que sempre con-

siderou essencial ter esse tipo de

comportamento, colocar o talento cria-

tivo a serviço de causas nas quais acre-

dita. E esta história começou lá atrás.

Basta lembrarmos que o primeiro Leão

de Ouro do Brasil no Festival de

Cannes foi conferido justamente a um

anúncio comunitário. Olivetto tinha

vinte e poucos anos quando criou,

ainda na DPZ, o comercial “Homem

com mais de 40 anos”, para o Conselho

Nacional de Propaganda. O trabalho,

aliás, gerou um projeto de lei contra a

discriminação das pessoas de meia-

idade nos classificados de emprego.

Olivetto recorda que, ao longo dos

últimos anos, foram muitos outros tra-

balhos de sucesso nessa linha, como

as campanhas para promover a ado-

ção de menores abandonados ou as

idealizadas para entidades como a

Fundação Doriana Nowill, Instituto Ter-

ra e TSE – no caso deste, a campanha

que está no ar foi doada pela W/Brasil

para o órgão (veja Box Vota Brasil).

Outro aspecto destacado pelo cria-

tivo, ao comentar a forma como tem

“Por meio de 

trabalho voluntário, 

dezenas de agências 

de publicidade 

têm se engajado 

em campanhas 

educativas e de 

conscientização

de interesse 

comunitário ou 

de utilidade pública”
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posicionado sua agência ao longo das

últimas décadas, é que, alinhada com

a filosofia de vida de seus sócios-fun-

dadores, a W/ desde o início de suas

operações decidiu que não se envol-

veria com marketing político, nem

atenderia contas governamentais. E,

naturalmente, acaba desenvolvendo

uma ou duas campanhas de cunho

social por ano.

Os critérios de escolha desses

projetos não são muito sofisticados.

Avalia-se a necessidade da entidade

ou da causa em questão, sua identi-

ficação com as premissas defendidas

pela agência e, não menos importan-

te, a própria amizade entre os ideali-

zadores das iniciativas e profissionais

da agência. Olivetto revela que, nessa

história, já fez boas amizades ao

longo da vida e também fortaleceu

laços. É o caso de Sebastião Salgado,

que tem contado com a W/ para pro-

mover as ações do Instituto Terra. Pau-

lo Markun, amigo de velha data, foi o res-

ponsável pelo convite para a participa-

ção da agência na campanha do TSE.

Segundo Olivetto, na maior parte

dos casos, cabe à agência também ca-

pitanear os demais voluntários neces-

sários para a efetivação dos projetos,

seja na parte de produção ou na de

mídia, uma vez que na maioria dos

casos depende-se da boa vontade dos

veículos de comunicação para a vei-

culação. “Em algumas situações, con-

seguimos mais espaços; em outras,

menos, mas o importante é a dispo-

sição em ajudar, em colaborar com

causas nas quais se acredita. Consi-

dero também que as agências podem

auxiliar no sentido de orientar as

ações de seus respectivos clientes,

principalmente pelo fato de conhecer

muito bem os projetos. A propaganda

tem uma força extraordinária e deve

se aproveitar disso. Muitas vezes

conseguimos ir além, criando mensa-

gens, por exemplo, que acabam fazen-

do parte da cultura popular brasilei-

ra”, afirma, fazendo referência, especi-

ficamente, à campanha da Valisère

(“O primeiro sutiã a gente nunca es-

quece”), que acaba de inspirar o lan-

çamento de um livro, para o qual

foram selecionadas, entre as inúme-

ras citações do slogan, entrevistas, no-

tas, paródias, programas de TV,

reportagens e artigos de grandes

personalidades.

Parcerias do bem

Além das campanhas voluntá-

rias, reconhecidamente de grande

importância na história da indústria

da propaganda, quando analisamos a

dimensão social da publicidade

também podemos refletir sobre os

programas de marketing relacionado

a causas (MRC), que envolve uma

parceria comercial entre empresas e

organizações sociais, que utilizam o

poder de suas marcas em benefício

mútuo – importante aqui fazer a

distinção do marketing social, uma

forma de gestão que emprega as

“Segundo Olivetto, 

cabe a agência 

capitanear os 

demais voluntários 

necessários para 

a efetivação dos 

projetos; na maior 

parte dos casos, 

depende-se de 

boa vontade para 

a veiculação”
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ferramentas do marketing convencio-

nal para provocar uma mudança de

comportamento das pessoas.

O IDIS, Instituto para o Desenvolvi-

mento do Investimento Social, é uma

das entidades do país que tem se em-

penhado na promoção do MRC. Desde

2003 tem desenvolvido conhecimento

sobre o tema por meio de pesquisas,

seminários, cursos e sistematização de

casos. Vale a pena atentar para as

alternativas desse gênero, até porque,

como tem defendido o IDIS nos ma-

teriais preparados para promover o

conceito, os programas são tratados

dentro de uma estratégia cuidadosa-

mente planejada, de forma a garantir a

mobilização de todos os públicos de

interesse. Destaque especial é conferi-

do à parte da comunicação, uma vez

que as ações de MRC devem ser comu-

nicadas de forma transparente, expli-

citando a causa apoiada, os parceiros,

objetivos, mecânica da campanha, re-

curso mobilizado, impacto e prestação

de contas.

Um dos casos mais bem-sucedi-

dos no Brasil é o da Avon, com a ação

“Um beijo pela vida”, criada com o

objetivo de diminuir a mortalidade fe-

minina ocasionada pelo câncer de ma-

ma. O programa se sustenta em duas

estratégias de atuação: a arrecadação

de fundos para apoio financeiro e

projetos que promovam o diagnóstico

precoce do problema; e disseminação

de informações sobre o assunto.

Desde 2002, por meio da campa-

nha, a Avon investiu mais de 10 mi-

lhões de reais em 59 projetos, be-

neficiando mais de 750 mil mulheres

no Brasil.

Figuram também entre os cases

que o IDIS ajudou a implementar nos

últimos anos as campanhas das Ha-

vaianas (foram lançadas desde 2004

três novas coleções das Havaianas-

Ipê, estampadas com imagens de

animais em extinção, e que tem parte

da renda revertida para o Instituto

Ipê) e as parcerias firmadas entre

Santander e Doutores da Alegria,

Copagaz e Fundação Abrinq, Atlantica

International e WCF-Brasil.

A publicidade pode fazer mais

Há de se reconhecer a importância

dessas iniciativas que, baseadas em

princípios éticos, revertem em be-

nefícios para os seus envolvidos

e, em última instância, para a

sociedade como um todo.

Mas a questão, quando se foca

de modo mais específico o papel

das agências de propaganda nessa

seara, é que não se pode reduzir aos

trabalhos voluntários ou mesmo ao

envolvimento com programas de

MRC o conceito de “responsabilidade

socioambiental” da indústria. Há con-

senso entre os mais engajados que,

diante das inúmeras dificuldades en-

frentadas em várias frentes, tais ativi-

dades tornaram-se insuficientes nos

dias de hoje.

Continua na página 32

“Desde 2002, por 

meio da campanha

“Um beijo pela vida”, 

criada para diminuir 

a mortalidade 

ocasionada pelo

câncer de mama, a

Avon investiu mais de 

R$ 10 milhões,

beneficiando mais de 

750 mil mulheres”
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elizmente, a campanha do

TSE, Tribunal Superior Eleito-

ral, no ar em todo o Brasil nas se-

manas que antecedem as eleições para

as prefeituras e câmaras de verea-

dores, não se encaixa nesta

avaliação. Nos últimos me-

ses, tornou-se comum

ouvir comentários a res-

peito da campanha.

Criados pela equipe da

W/Brasil, os comer-

ciais começaram a ser

veiculados em agosto,

usando os horários que,

obrigatoriamente, as emissoras

devem destinar ao TSE, que nesta

época pré-eleitoral deve informar a

população sobre as eleições.

Por intermédio de Paulo Markun,

diretor-presidente da Fundação Padre

Anchieta, Washington Olivetto foi con-

vidado a envolver-se nesta ação. O

objetivo, ao solicitar o trabalho à

W/Brasil, que por princípio não atende

órgãos públicos, era justamente con-

seguir abordar o tema de forma mais

descontraída, minimizando a questão

da obrigatoriedade.

As “negociações” para o projeto,

como revela o diretor de arte da agên-

cia, Eiji Kozaka, tiveram início no co-

meço deste ano, quando se decidiu

que o foco da campanha deveria ser

conscientizar a população sobre a

importância do voto, que não deve ser

desperdiçado, o que ocorre quando

não se avalia a sua relevância. Assim,

na primeira etapa, num comercial que

trazia cenas históricas da luta do Brasil

para conquistar o direito ao voto,

reforçava-se a conquista, nem sempre

valorizada pelas novas gerações. “Os

mais jovens muitas vezes não têm

noção de como foi difícil para o país

reestabelecer a democracia”, lembra o

criativo.

A partir daí, numa segunda etapa,

optou-se por ressaltar a importância

da decisão de cada um, mostrando, via

F

VOTA BRASIL
Tradicionalmente, há de se reconhecer que
campanhas de cunho político não são
exatamente, no caso brasileiro, chamarizes de
audiência ou alvos de grande repercussão.



situações bem-humoradas, como

cada cidadão tem que arcar com a

decisão depositada na urna. Nada

melhor, no caso, do que se valer da

força de boas metáforas, tão impor-

tantes para ajudar a fixar conceitos.

Foi com base nesta idéia que ganha-

ram a telinha os personagens sur-

reais da campanha – um homem que

há quatro anos tem uma abelha zum-

bindo em seu ouvido, uma mulher

que anda em círculos sempre que

está atrasada, um homem que chora

todas as vezes que ouve seu celular e

um garoto que não consegue parar

de sapatear, entre outros. As histórias

inusitadas dão o gancho para o mote

da campanha: “Quatro anos é muito

tempo, principalmente quando as

coisas não vão bem”.

Como explica Kozaka, optou-se

por não empregar cenas reais dos

problemas enfrentados rotineiramen-

te pelos eleitores – violência, falta de

transporte, dificuldades no atendi-

mento médico etc. –, até porque se

correria o risco de haver associação

com este ou aquele governo, o que

não era o caso. “O objetivo era mos-

trar que, sem uma reflexão sobre o

assunto, o cidadão será prejudicado,

terá que arcar com as conseqüências

do seu ato”, argumenta o publicitário.

A estratégia deu certo, pelo menos

no que se refere à repercussão, medi-

da não apenas pelos comentários

que se ouve, mas, como lembra o

próprio Kozaka, pela reação provoca-

da, por exemplo, na internet, uma vez

que os comerciais estão no YouTube,

vêm sendo reproduzidos em blogs,

sites etc.

A campanha entrou em setembro

numa terceira etapa, com um cunho

mais didático, mas nem por isso

tratado de modo sisudo. Protagoni-

zados pela atriz Lavínia Vlasak, os co-

merciais têm chamado a atenção

para a segurança do pleito e a tecno-

logia empregada, além de continuar

reforçando que cabe a cada um

analisar a decisão, pois, ao contrário

do que se imagina, fará sim a

diferença no final. 

Segundo Kozaka, já está progra-

mada também uma quarta fase da

campanha que será veiculada após

as eleições, desta feita agradecendo

a participação da população e dos

inúmeros voluntários que com-

põem este que é o maior legado da

democracia.
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Ficha Técnica: A direção de criação é de
Rui Branquinho, com criação de Marcelo
Conde e Eiji Kozaka. Produção da Ouro
21, com direção de Homero Olivetto, Tom
Stringhini e Sergio Cuevas; e da Produtora
Zeppelin, com direção de Marcelo Lima.
Atendimento de Cristina Haynes. Apro-
vação no cliente: ministro Carlos Ayres
Britto, Silvana de Freitas, Paulo Markun e
Carlos Wagner.
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Alexandre Gama, presidente da

Neogama, é um dos publicitários que

se posicionam de modo bastante

crítico ao analisar o comportamento

da indústria como um todo. Ao CENP

em Revista, ele observa que uma das

principais dificuldades para as agên-

cias é a falta de conhecimento sobre a

matéria. “Isso é uma coisa difícil,

porque de maneira geral ninguém no

organograma de uma agência tem

perfil ideal para a tarefa. Mas, sem

implementar esse conhecimento e

sem designar um eventual respon-

sável, qualquer passo seguinte é

leviano”, afirma.

Segundo ele, a maioria das agên-

cias nem sabe o que realmente é

sustentabilidade e, a partir daí, con-

funde de maneira primária a susten-

tabilidade com causas humanitárias

ou filantropia. No caso dessas últi-

mas, Gama acredita que muito do

interesse está concentrado em prê-

mios de criatividade, o que representa

uma distorção mesquinha do ver-

dadeiro propósito da agência com

relação às causas. 

Ao avaliar as dificuldades enfrenta-

das, o publicitário indica como prin-

cipal a ignorância, o desconhecimento

do assunto e o baixo interesse em se

envolver verdadeiramente com a

questão para debelar o desconhe-

cimento. “Existem aqueles que apon-

tam falta de remuneração como

obstáculo, mas quem diz isso está

mais uma vez confirmando o fato de

que as agências, de modo geral, não

sabem a diferença entre sustentabili-

dade e ações humanitárias. A sus-

tentabilidade envolve o lucro em sua

equação e tem o objetivo de promover

uma maneira equilibrada de se pro-

duzir e consumir bens de consumo.

Não é uma questão de fazer nada de

graça. Se o mundo, aliás, trabalhasse

de forma 100% sustentável, não

haveria quase nenhuma necessidade

de se abraçar causas humanitárias,

pois a maioria dos problemas estaria

sendo evitada, e não remediada”,

analisa. 

Outro aspecto indicado como

preocupante é a dificuldade de se

lidar, no dia-a-dia, com a mídia vo-

luntária, que muitas vezes inviabiliza

o desenvolvimento de planejamentos

de mídia mais consistentes, o que,

em última instância, pode com-

prometer bastante o resultado

dos projetos. Incisivo ao co-

mentar o assunto, Gama afirma

não acreditar na eficácia de mídia

voluntária, ou causa voluntária.

“Pedir favores é uma maneira pouco

eficiente de se resolver problemas

enraizados no comportamento da

sociedade ou de combater novos

problemas que estão aparecendo. Só

investimento, planejamento e ação

podem mudar as coisas realmente.

Não compro minha consciência

fazendo um favor pontual e acredi-

tando que qualquer coisa que eu fizer

é melhor que nada. Acredito em

encarar a questão de forma pro-

fissional e colocar o tempo da agência

“Para Alexandre

Gama, a maioria 

das agências de

publicidade nem sabe

o que realmente é

sustentabilidade e, a

partir daí, confundem

de maneira primária a

sustentabilidade com

causas humanitárias 

ou filantropia”

Continuação da página 29
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e a minha cabeça para pensar em uma

solução, como penso para qualquer

cliente que paga pelos serviços da

agência. Por isso escolhemos os

problemas que podemos efetiva-

mente ajudar a resolver. Não somos

uma empresa boazinha. Somos uma

empresa eficiente. Acho que o mundo

está precisando de assertividade e

competência, caso contrário, a

maioria dos problemas vai contar

apenas com boa intenção, mas não

com solução”, critica.

A Neogama é procurada por

entidades interessadas em apoio para

suas ações, porém, como salienta Ga-

ma, a agência reluta muito em atender

aos pedidos, procurando manter-se

fiel aos seus princípios. Hoje é man-

tida na carteira de clientes apenas

uma ONG, a Adesf, que luta contra o

fumo e para a qual a Neogama pro-

cura trabalhar de maneira planejada.

O envolvimento considerado ideal

e que segue os critérios que Gama

defende é o mantido com o Bradesco,

cliente para o qual foi criada a

estratégia do Banco do Planeta. “Essa

é a meu ver a melhor maneira de atuar

na questão da sustentabilidade”,

enfatiza o publicitário, destacando o

fato de que neste caso os benefícios

são objetivados, os resultados mensu-

rados e o investimento existe de

forma substancial e profissional. “Aju-

damos muito mais a questão da

sustentabilidade dessa maneira do

que atuando de forma tática, pontual

e benemérita. A floresta amazônica

está sendo apoiada, programas de

combate ao aquecimento global estão

sendo criados, e novas modalidades

de produtos que já trazem a sustenta-

bilidade incluída no business plan

estão sendo lançados”, detalha, sa-

lientando que prefere atuar assim, em

grande escala e nas causas, em vez de

trabalhar apenas remediando as

conseqüências.

Mas o que as agências podem

fazer para estimular seus clientes?

Gama concorda que esta é uma ques-

tão que começa nas pessoas físicas, e

não nas jurídicas. Ou seja, sem cons-

ciência interior de que estamos

vivendo de maneira errada e que o

planeta está no limiar de sua capa-

cidade de sustentar nossa presença

nele, não faz muita diferença se é

agência ou cliente que deve

estimular práticas melhores. “Se

práticas forem adotadas sem

essa convicção, serão pelas

razões erradas ou superficiais e

estarão fadadas ao tático e ao

efêmero. Estamos vivendo uma era

onde o cinismo e a hipocrisia com

relação às causas fundamentais da

nossa existência são insustentáveis.

Só a honesta e profunda mudança

fará diferença. O resto é papo para

tentar apaziguar a própria consciência

antes de deitar”, profetiza.

Caminhos possíveis

Ao comentar de modo mais especí-

fico os caminhos que podem ser ado-

tados neste momento pelas agências

“O que as agências 

de publicidade 

podem fazer para 

estimular seus 

clientes? Gama

concorda que esta 

é uma questão que

começa nas 

pessoas físicas, 

e não nas

jurídicas”
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de propaganda, o publicitário Percival

Caropreso defende que a sustentabili-

dade das operações está em repensar

seu modelo de gestão à luz das

demandas da sociedade de hoje.

Percival fundou há alguns anos a

Setor 2 e 1/2 Comunicação para atuar

na área e, reconhecidamente, é hoje

um dos publicitários brasileiros mais

comprometidos com a difusão deste

debate junto à indústria da comuni-

cação – esteve à frente dos trabalhos

da comissão de Responsabilidade

Sociambiental da Propaganda, no IV

Congresso, e preside atualmente o

comitê de Responsabilidade Sociam-

biental da ABA.

Ele acredita que, nesse contexto,

um bom começo é o envolvimento

com campanhas comunitárias verda-

deiras, de real interesse público. “Esta

é uma boa contrapartida para a socie-

dade”, pondera, lembrando que não

chega a ser uma obrigação, mas

também não pode ser considerada

uma prática de sustentabilidade da

agência. Ou seja, é mais fácil enqua-

drá-la como uma ação de cidadania

corporativa, de responsabilidade so-

cioambiental – e tem mais valor, pro-

duz impacto mais efetivo quando faz

parte de um conjunto de outras prá-

ticas responsáveis da agência.

Outro caminho, como sugere o

publicitário, é a agência aprofundar-se

a sério no tema da sustentabilidade,

formar profissionais capacitados para

desenvolver negócios, planejamentos,

conceitos, idéias e campanhas com-

prometidas com o conteúdo socio-

“Uma agência pode ser

sustentável através de

medidas práticas, como

a redução do consumo

dos recursos naturais

que utiliza, as escolhas

de equipamentos,

materiais e

suprimentos, as

relações trabalhistas,

as condutas negociais”
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• Intensificar o trabalho voluntário de criação de cam-

panhas educacionais a favor de causas comunitárias e

de utilidade pública.

• Incorporar clientes socioambientais na carteira re-

gular das agências de publicidade, aplicando a mesma

rotina e recursos profissionais que dedicamos aos clien-

tes comerciais, com remuneração, ainda que simbólica,

para não criar dependência.

• Adotar as melhores práticas de desenvolvimento sus-

tentável. Contratar consultoria técnica para diagnóstico e

plano de ação de gestão sustentável dos nossos negó-

cios. Aderir a pactos socioambientais (meio ambiente,

relações trabalhistas, ética, direitos humanos universais).

• Estimular nossos parceiros comerciais para também

assumirem as melhores práticas de responsabilidade

socioambiental em seus negócios.

• Inspirar clientes nas suas estratégias de negócios, de

marketing e de comunicação para produzirem efeti-

vamente a responsabilidade socioambiental. 

• Fomentar uma cultura de consumo consciente e

responsável. Forjar valores e incentivar práticas.

• Criar um grupo de trabalho, a partir da coordenação

da ESPM, incumbido da elaboração do futuro Pacto &

Código de Responsabilidade Socioambiental da

Indústria da Propaganda.

RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  
DDAA  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  NNOO  IIVV  CCOONNGGRREESSSSOO  BBRRAASSIILLEEIIRROO  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  
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ambiental competente. Com isso, a

agência foge da superficialidade do

green-wash tão em moda, ganha

respeito, credibilidade, valor.

Uma agência também pode ser sus-

tentável concretamente por intermédio

de medidas práticas na sua operação,

como a redução do consumo dos re-

cursos naturais que utiliza, as escolhas

de equipamentos, materiais e supri-

mentos, as relações trabalhistas, as

condutas negociais com fornecedores,

parceiros e clientes. Mas o próprio Per-

cival reconhece que, neste caso, os

impactos diretos que uma agência pro-

voca na sociedade e no meio ambiente

são pequenos, diante dos impactos

indiretos que ela ajuda a produzir.

Talvez esta sim seja uma das ques-

tões mais “espinhosas” para a indús-

tria da propaganda. Afinal, assim

como as demais disciplinas de comu-

nicação de marketing, o papel da

agência é criar e reforçar uma cultura

de consumo crescente. Obviamente,

os produtos, os bens, os serviços e a

comercialização geram crescimento,

progresso, riqueza de vida. Mas a

celeridade e a inconseqüência do

consumo e do descarte exigem refle-

xão sobre o que é de fato riqueza e o

que é exatamente crescimento. “Ri-

queza pode não ser apenas acumular

mais aquilo que já temos tanto.

Riqueza pode ser abrir mão de um

pouco do que já temos para conquis-

tar aquilo que ainda não temos. O que

não temos é fartura de recursos natu-

rais, equilíbrio social, qualidade de

vida”, pondera Percival.

Na visão do especialista, como par-

te de sua jornada rumo à sustenta-

bilidade, a agência de propaganda po-

de exercer seu imenso poder técnico e

seus talentos de persuasão para

contribuir na formação de novas gera-

ções com valores mais responsáveis,

na construção de uma cultura de con-

sumo consciente, atenta ao equilíbrio

dos recursos naturais e sociais. Além

disso, pode também ser influencia-

dora e inspiradora de decisões res-

ponsáveis de negócios e de marketing

dos seus clientes. Afinal, este sempre

foi o papel estratégico que agregou va-

lor e remuneração a toda boa agência.

“Alguns dirão que nada disso faz sen-

tido para as agências de propaganda,

já tão abaladas em seus resultados

pelas mudanças na economia, nos

negócios, no marketing, no mer-

cado, no consumidor. Talvez te-

nha faltado antecipar, anos atrás,

as tendências da mudança laten-

te, para então reinventar o modelo

de pensamento e de gestão da pro-

paganda. Como agora, quando a sus-

tentabilidade da própria propaganda

depende da sua competência de rever,

gerar valor hoje para o seu negócio e

garantir que esse valor seja reconhe-

cido pelas gerações futuras”, conclui

Percival, lembrando que alguns des-

ses pontos foram debatidos e fazem

parte das propostas da Comissão de

Responsabilidade Socioambiental da

Propaganda, apresentadas no IV Con-

gresso Brasileiro de Publicidade. 

“Percival Caropreso 

reconhece que os 

impactos diretos

que uma agência 

de publicidade 

provoca na sociedade

e no meio ambiente 

são pequenos, 

diante dos impactos 

indiretos que

ela ajuda a produzir”
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Pergunte ao CENP

No final de 2006,

o CENP criou o

certificado especial

para agências especializadas em promoção e marketing direto.

O Conselho Executivo deliberou que o Certificado deveria ser

concedido às agências de promoção e marketing direto desde

que elas ofereçam e executem serviço de publicidade dentro de

sua área de especialização, além de alguns outros requisitos,

expressos na Comunicação Normativa número 12, que pode

ser encontrada, assim como outras comunicações normativas,

no site do CENP.

Sim. As agências de mídia

interativa passaram a ser

certificadas em abril de 2008.

Como no caso das agências

de promoção e marketing

direto, o CENP somente certifica agências de mídia interativa

que tenham atuação exclusiva em sua área de especialização,

ou seja, prestação de serviços de criação, planejamento,

organização, controle e produção de peças e campanhas

publicitárias de mídia interativa, além dos requisitos básicos de

concessão do Certificado de Qualificação Técnica: estrutura

física comercial, estrutura técnica profissional completa,

compra de pesquisa de mídia, de acordo com Anexo A das

Normas-Padrão, entre outros.

O CENP não certifica agên-

cias experimentais ou qual-

quer outro tipo e denomina-

ção de agência que tenha ou

mantenha a estrutura de ensino de universidade ou escola

isolada com curso de publicidade e propaganda. Conforme

estabelece a Comunicação Normativa no 10, não cabe ao CENP

a função de entidade normativa de qualquer atividade de

ensino, mesmo que ensino prático de publicidade, cabendo-lhe

zelar, apenas, pelas condições técnicas de funcionamento de

agências de publicidade e propaganda e de suas práticas

comerciais.

A atividade de marke-

ting político não é aceita

pelo CENP para as agên-

cias que certifica; de

acordo com a Comunica-

ção Normativa no 12, item 4o, “É vedada a certificação de

Agências de Marketing Político por ser atividade de veiculação

básica em horário e espaço sob controle judicial”. 

É importante registrar que atendimento de conta institucional

de estrutura pública nada tem a ver com atividade de

marketing político.

OO  CCEENNPP  cceerrttiiffiiccaa
AAggêênncciiaass  ddee  PPrroommooççããoo??

O que você gostaria de saber sobre o CENP e as Normas-Padrão e não tinha a quem perguntar

AAss  aaggêênncciiaass  ddee
mmííddiiaa  iinntteerraattiivvaa
ttaammbbéémm  ppooddeemm  
sseerr  cceerrttiiffiiccaaddaass??

CCoommoo  oo  CCEENNPP  vvêê  aa
aattiivviiddaaddee  ddee  mmaarrkkeettiinngg
ppoollííttiiccoo  nnaass  aaggêênncciiaass
ddee  pprrooppaaggaannddaa??

MMAANNDDEE  SSUUAASS  DDÚÚVVIIDDAASS  
PPAARRAA  OO  PPEERRGGUUNNTTEE  AAOO  CCEENNPP..
Este espaço foi criado para responder de forma clara e direta às suas indagações sobre o alcance das Normas-Padrão

e o funcionamento do CENP.

Envie a sua pergunta hoje mesmo para o e-mail carta@cenp.com.br. Sugestões e críticas sobre o conteúdo do CENP

em Revista continuarão a ser publicadas na seção Cartas.

????

AAggêênncciiaass
eexxppeerriimmeennttaaiiss  
ssããoo  cceerrttiiffiiccaaddaass??
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CCOOMM  AA  CCOORRDDAA  TTOODDAA
Principal mercado publicitário do Nordeste, a publicidade em Pernambuco
tem porte e estrutura que se equivalem aos grandes centros nacionais.

ernambuco é o principal pó-

lo de criação e produção pu-

blicitária do Nordeste. O porte e a

estrutura do mercado publicitário do

estado são bastante diferenciados em

relação ao restante da região, com

desempenho compatível ao dos prin-

cipais mercados brasileiros. Com

uma rede diversificada de agências e

de empresas de variados portes,

Pernambuco se gaba de ter agências

de qualidade e com tradição, veículos

fortes e diversificados, anunciantes

de peso em vários segmentos e pro-

fissionais talentosos, com trabalhos

premiados e que se destacam nacio-

nalmente. No entanto, a região ainda

tem muitas barreiras a romper. 

A soma das agências filiadas ao

Sinapro e à ABAP do estado revela 47

empresas atuantes no mercado. Mas,

como nem todas são sindicalizadas, a

estimativa é de que existam mais de

cem agências pernambucanas. Os

problemas começam com a forte con-

centração do mercado na capital, Re-

cife, e na região metropolitana. “Sem

medo de errar, diria que 90% da verba

está concentrada no Grande Recife.

São empresas, em geral, de porte

médio, com ênfase nos setores de

serviços e de varejo. Sem se esquecer

do governo, municipal e estadual,

que é um investidor importante, e do

segmento industrial”, analisa Seve-

rino Queiroz Filho, presidente da

ABAP-PE e vice-presidente da Ampla,

agência com 32 anos no mercado

pernambucano.

Os anunciantes têm como hábito

utilizar os serviços de agências locais,

e mesmo as empresas de fora do

estado que investem nele – e geral-

mente têm contas em agências nacio-

nais – costumam trabalhar em par-

ceria com agências pernambucanas.

Algumas cidades de porte médio no

interior, como Caruaru e Petrolina,

são pólos microrregionais com pro-

cesso de crescimento mais dinâmico

e diversificado, tendo exemplos im-

portantes de agências, fornecedores e

veículos com trabalhos expressivos.

Mas, salvo essas exceções, é na capi-

tal que está o grande potencial de

consumo e as principais empresas

anunciantes do estado.  

“Acredito que as dificuldades que o

nosso mercado enfrenta são as mes-

mas, de certa forma, do restante do

Brasil. Estão entre elas a política de

remuneração das agências e a perda

A publicidade nos estados

P

Severino Queiroz Filho, presidente da

ABAP-PE e vice-presidente da Ampla,

agência com 32 anos no mercado

pernambucano
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de rentabilidade do negócio; a con-

corrência acirrada e a necessidade de

maior disciplinamento da competi-

ção; a grande concentração do setor;

a ameaça crescente de outras disci-

plinas do marketing e de novos

formatos de prestadores de serviços

na área de comunicação integrada”,

enumera Queiroz. 

Ele também destaca que o volume

de investimento publicitário no esta-

do ainda é relativamente pequeno

quando comparado com os maiores

mercados do país, e está concentrado

em poucos anunciantes, salientando

a necessidade de novos clientes. “Um

mercado forte é aquele que tem uma

demanda sempre crescente de novos

anunciantes, e Pernambuco tem tido

uma enxurrada nos últimos anos de

novos anunciantes, mas é sempre

bom ter mais”, ele explica.

Por outro lado, a qualidade do

mercado é apontada como um dos

seus principais pontos positivos. “Se-

ja pelo porte das agências, fornecedo-

res e veículos que atuam em Pernam-

buco, seja pelos cursos e faculdades

de que dispomos, a realidade é muito

positiva neste setor”, comemora o

publicitário. O mercado está firme-

mente baseado nas sólidas perspecti-

vas de crescimento da economia es-

tadual e na diversificação da atividade

produtiva do estado. 

No geral, as perspectivas são bas-

tante otimistas. “Embora não haja es-

tatísticas confiáveis neste sentido, é

visível o aumento constante no inves-

timento publicitário a cada ano, são

evidentes os sinais de melhoria qua-

litativa na criação e principalmente na

produção das peças e campanhas

realizadas no estado e é crescente o

fortalecimento e a diversificação dos

fornecedores e veículos”, relata Quei-

roz. Ele acrescenta que houve ainda

um aumento importante no número

de empresas prestadoras de serviços

de publicidade e na procura por

cursos e treinamento especializados.

Grande parte do bom momento

do mercado pernambucano é gra-

ças à atuação de entidades regio-

nais, como o Capítulo Pernambuco

da ABAP, o Sindicato das Agências

de Publicidade de Pernambuco,

Sinapro, e a Ampro, Associação de

Marketing Promocional, Capítulo

Nordeste. O CENP e as Normas-

Padrão também têm sua impor-

tância. “Com as Normas-Padrão

houve uma maior disciplina e cons-

cientização do setor e, conseqüen-

temente, uma melhoria no nível de

profissionalização da atividade.

Ganharam todos: agências, anun-

ciantes e veículos”, avalia o publi-

citário. Ele ressalta que o processo

de evolução deve ser contínuo, pois

as mudanças qualitativas não se

esgotam com essas conquistas e

precisam evoluir para que a ativi-

dade publicitária local ganhe em

qualidade e amadurecimento.

ALGUNS NÚMEROS SOBRE O
MERCADO PERNAMBUCANO
• População do estado 2008: 8,592 milhões 

• População do Recife 2008: 1,581 milhão

• PIB do estado 2005: R$ 49,9 bilhões 

• PIB per capita 2005: R$ 5 931

• IPC do estado 2007: 3,114

• Domicílios no estado 2008: 2,368 milhões 

• Domicílios do Recife 2008: 468 mil

• Domicílios com TV no estado 2008: 2,136 milhões 

• Domicílios com rádio no estado 2008: 2,013 milhões

• Jornais diários no estado: 5

Fonte: IBGE, Ibope, Alpha, Grupo de Mídia, ANJ 

Pernambuco
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s indústrias do setor fumageiro são predo-

minantes no Vale do Rio Pardo e Vale do

Taquari, no Rio Grande do Sul. As empresas da re-

gião têm a característica de valorizar os fornece-

dores locais e a relação com a comunidade, o que se

reflete na sua relação com a publicidade, pois buscam uma

melhor comunicação com o cliente e com o público interno.

Por conta disso, o mercado publicitário é sempre ativo, e a

as agências locais são valorizadas e

respeitadas.

Conseguir realizar um trabalho

criativo e eficaz com verbas redu-

zidas é o obstáculo a ser vencido.

“Entendemos as peculiaridades e a

cultura da região, conhecemos a fundo a sociedade e o públi-

co a ser atingido e podemos participar do dia-a-dia dos clien-

tes, estando presente em todos os momentos da empresa”,

ressalta José Arlei Cardoso, diretor da TaoS Comunicação,

que tem doze anos de mercado e foi a primeira

agência da região a ser certificada pelo CENP.

José Arlei conta como o mercado vem evoluindo

tanto em número de agências quanto na qualidade

do trabalho. “E isso só vem confirmar que é muito

melhor competir num mercado profissional e capacitado do

que enfrentar a concorrência desleal, em matéria de preço e

qualidade, das chamadas ‘eu-gências’, que tinham prolife-

rado na região”, ele acrescenta. Na sua avaliação, o CENP

tem papel fundamental nesse avanço.

“Com o respeito e a credibilidade do CENP e das Nor-

mas-Padrão, o mercado local se torna mais profissional, o

que possibilita a diferenciação do trabalho das agências

qualificadas e que atuam com total transparência. Ser filiado

ao CENP equivale a uma declaração de qualidade. Sempre

mencionamos a certificação do CENP para nossos clientes

e é fácil notar que existe uma valorização por isso”,

considera o publicitário.

A

ada é fácil no mercado publicitário de

Sinop, ao norte do Mato Grosso. Sinop

tem 105 mil habitantes e um mercado publicitário

reduzido, ainda novo e em pleno desenvolvimento.

Hoje, o agronegócio se destaca, mas o extrativismo con-

tinua forte. 

Manter a estrutura de atendimento qualificada diante

dos baixos investimentos é uma das maiores preocupa-

ções. “Os investimentos não chegam nem perto das

grandes cifras a que a maior parte das agências está

acostumada a administrar. Ainda assim, participar desse

processo é uma motivação especial. Estamos em plena

obra, numa dura empreitada na qual somos arquitetos e,

ao mesmo tempo, pedreiros”, define Cleyton Marcos

Laurindo, diretor-presidente da Cap Comunicação, que

acaba de completar onze anos na região.

Cleyton destaca a importância que o CENP teve para a

evolução do mercado. “A relação entre as partes

ficou mais clara, objetiva. O CENP e as Normas-

Padrão ofereceram a possibilidade de moralizar uma

relação que beirava a promiscuidade”, ele relata.

Para o publicitário, a importância do Conselho é ainda

maior nos mercados regionais.

“O CENP foi um avanço im-

portantíssimo para a publicidade

brasileira, mas foi vital para nós,

que estamos fincados em plena

Amazônia Legal e ainda somos

vítimas de um preconceito quase inconsciente. A

certificação do CENP nos colocou em equiparação com as

empresas do restante do país e as Normas-Padrão nos

proporcionaram uma referência clara de condutas éticas e

ideais e nos obrigaram a rever políticas que iriam nos levar

ao caos absoluto”, resume Cleyton.

“Com o respeito e a

credibilidade do CENP 

e das Normas-Padrão, 

o mercado local se torna

mais profissional”

“Somos arquitetos e, 

ao mesmo tempo, 

pedreiros”

N

MMEERRCCAADDOO  EEMM  PPRROOGGRREESSSSOO  EEMM  SSIINNOOPP

CCEENNPP  CCOOMMOO  SSIINNÔÔNNIIMMOO  DDEE  QQUUAALLIIDDAADDEE



mercado publicitário em Campo Grande, capital

do Mato Grosso do Sul, é formado principalmente

pelo varejo e pelo setor público, característica que faz com

que ele siga a sazonalidade do comércio, com maior volume

de trabalho em períodos de aquecimento de vendas. A

região vem experimentando um período de crescimento

graças ao agronegócio que influencia positivamente a

economia de todos os setores – inclusive o mercado

publicitário, com projeções ainda melhores para os

próximos anos. 

Ainda assim, resta muito por ser aprimorado. “Em

primeiro lugar, a profissionalização. As agências precisam

estar cada vez mais atentas à qualidade dos serviços

prestados. É necessário o aprimoramento constante. Outro

fator importante é a regulamentação do relacionamento

entre cliente e agência no que diz respeito a custos”,

avaliam Ana Lucia Sayegh e Giselle de

Arruda, sócias da agência Compet, que

atua no mercado de Campo Grande

desde 2000.

As publicitárias contam que muitas vezes a necessidade

de profissionalização da agência parte do próprio

anunciante. “Hoje em dia percebemos pequenos clientes

buscando cada vez mais o profissionalismo de se trabalhar

com uma agência de propaganda séria”, elas comentam.

Para elas, uma atuação mais presente do CENP seria

crucial. As agências certificadas trabalham para promover

junto aos clientes a importância da certificação, documento

acatado pelos grandes veículos locais. Porém, a importância

do CENP ainda é desconhecida para a maioria dos

anunciantes. “É muito importante para qualquer setor da

economia a existência de normas e padrões. No mercado

publicitário não é diferen-

te. O CENP diferencia as

agências e estabelece nor-

mas de atuação importan-

tes dentro da região”, sin-

tetizam as publicitárias.

O

“O CENP diferencia 

as agências e estabelece 

normas de atuação”
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CCEENNPP  AAIINNDDAA  ÉÉ  PPOOUUCCOO
CCOONNHHEECCIIDDOO  NNOO  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO
DDOO  SSUULL

pecuária é um dos setores que mais movimentam

o mercado publicitário de Uberaba, em Minas. A

economia da cidade vem se expandindo, e a mudança de

patamar econômico também im-

pactou de maneira positiva o mer-

cado publicitário. Há, no entanto,

uma falta de informação geral sobre

os benefícios, as características e,

principalmente, as situações-proble-

ma em que a propaganda seria aplicável.

“Um exemplo disso é um anunciante que se dirige a

uma agência com a intenção de fazer um anúncio e

declara: preciso fazer marketing da minha

loja. Na maioria das vezes a agência faz o

‘marketing’ e o anunciante espera de um

único anúncio aquilo que nem o melhor dos programas de

relacionamento conseguiria alcançar”, relata Neire Ferreira,

diretora de planejamento da Futura Comunicação, que em

2008 completa quinze anos.

Segundo levantamento da APP, existem por volta de

trinta agências na região. “Essas pequenas agências redu-

zem a migalhas as fatias de um bolo tamanho ‘M’. E algu-

mas agências pregam impunemente o conceito de publi-

cidade como sinônimo de vendas. É a falácia do momento,

e os anunciantes, ávidos por resultados, estão se deixando

envolver”, comenta Neire. O CENP é pouco reconhecido na

região. “As próprias agências não fazem campanha a favor

do CENP, muito menos os anunciantes”, ela acrescenta.

Para a publicitária, isso é decorrente do descompromis-

so da cadeia da publicidade com o fortalecimento da rede

local: produtoras, agências etc.

Uma atuação mais presente do CENP seria essencial. “A

Futura vê o CENP como ponto nevrálgico da atividade no

país. Não acreditamos em crescimento desordenado, sem

liderança e sem sensibilização. As agências, os forne-

cedores, os anunciantes e os veículos precisam falar a mes-

ma língua, e é isso que acreditamos que todos ganham

com o CENP: comunicação”, finaliza Neire.

A

“Não acreditamos em

crescimento desordenado,

sem liderança e sem

sensibilização”

FFAALLTTAA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO
MMEERRCCAADDOO  PPUUBBLLIICCIITTÁÁRRIIOO  DDEE
UUBBEERRAABBAA
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Acontece no CENP

presidente do CENP parti-

cipou do Encontro Nacio-

nal da Fenapro, em Curitiba, no

final de agosto. Na pauta do evento,

realizado em dois dias, espaço para

temas como os desafios dos

mercados regionais após o IV

Congresso e como a Fenapro vem

trabalhando nas teses aprovadas, a

indústria da comunicação na

Região Sul e as novas normas éticas

para a publicidade de bebidas

alcoólicas. Durante o encontro,

cada presidente dos sindicatos que

compõem a Fenapro pôde expor a

situação dos respectivos mercados.

O evento foi marcado pela posse da

nova diretoria do Sinapro do

Paraná, encabeçada por Hélcio José

Gelbecke.

Também no final de agosto,

Petrônio Corrêa esteve presente ao

7o Congresso Brasileiro de Jornais,

realizado em São Paulo, durante o

qual tomou posse da nova diretoria

da ANJ, liderada por Judith Brito,

cuja entrevista pode ser conferida a

partir da página 18 desta edição.

Petrônio estava acompanhado pela

diretora executiva do CENP, Célia

Fiasco.

O

presidente do CENP, Petrô-

nio Corrêa, participou em

setembro de encontro promovido

pela APP de Foz do Iguaçu, o

primeiro de uma série destinada a

promover a qualificação dos profis-

sionais de publicidade da região.

Participaram cerca de noventa profis-

sionais de anunciantes, agências e

veículos, além de estudantes de

publicidade. Petrônio falou aos pre-

sentes sobre as dimensões do

mercado brasileiro, sobre as conclu-

sões do IV Congresso e sobre a

atuação do CENP. Seguiu-se debate

com os participantes.

No dia seguinte, houve novo

encontro de Petrônio e Fernando da

Luz, executivo de relações com o

mercado do CENP, dessa vez apenas

com profissionais de agências e

veículos da região, aprofundando o

debate do dia anterior, sobre a

atuação do CENP. Petrônio deixou

claro aos presentes que a entidade

pode apoiar as iniciativas para fo-

mento e organização do mercado

local, mas que é fundamental que

elas partam da região. Ele ficou entu-

siasmado com o resultado dos en-

contros, promovidos pela presidente

da APP de Foz do Iguaçu, Sonia Men-

donça. “O mercado local demonstra

preocupação com qualificação, me-

lhor entrosamento com os veículos e

orientação com os anunciantes.

Vamos contribuir neste processo”,

disse Petrônio.

O

EENNCCOONNTTRROO  
NNAACCIIOONNAALL  

DDAA  FFEENNAAPPRROO

CCEENNPP  PPAARRTTIICCIIPPAA  DDEE  EEVVEENNTTOO
EEMM  FFOOZZ  DDOO  IIGGUUAAÇÇUU

Petrônio com a diretoria da APP e estudantes de publicidade durante encontro em Foz do Iguaçu
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Crônica

CCOONNVVIITTEE  DDEE  CCHHEEFFEE  
NNÃÃOO  SSEE  DDIISSCCUUTTEE
Francisco Gracioso
Conselheiro Associado da ESPM

a época em que se desenrolou o fato que

vou narrar, era presidente da Goodyear no

Brasil o sr. Charles Pilliod, um americano extrema-

mente inteligente, sarcástico e bem-humorado. Ele

assumiu depois a presidência mundial da Good-

year e terminou sua carreira como embaixador dos

Estados Unidos na Inglaterra.

Eu era, então, o gerente do escritório de São

Paulo da McCann-Erickson e a Goodyear era uma

de nossas maiores contas. Foi portanto muito na-

tural que eu participasse, certa vez, de uma grande

convenção de revendedores da Goodyear em Bra-

sília. Os participantes eram “barra-pesada” e enca-

ravam aquela convenção como uma oportunidade

de se esbaldar na vida noturna de Brasília. 

Trabalhamos duro durante todo o sábado e a

convenção foi encerrada pelo Charles Pilliod.

Quando todos já imaginavam o que iriam fazer

naquela noite, Pilliod fechou a sua fala com a

seguinte recomendação: “Estejam aqui no lobby do

hotel amanhã às sete horas em ponto, com paletó

e gravata. Tenho um compromisso muito im-

portante para todos”. 

Aquilo foi como um balde de água fria, mas

convite do chefe não se discute. Na manhã seguin-

te estavam todos no lobby, devidamente enfarpe-

lados e curiosos por saber o que viria em seguida.

N

“Estejam todos aqui 

no lobby do hotel 

amanhã às sete horas em ponto, 

com paletó e gravata”
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Pontual como sempre, Pilliod saiu do elevador, olhou

inquisidoramente para o grupo e disse: “Estão todos aí?

Então sigam-me. Vamos assistir à missa da catedral de

Brasília”. Seguimos para a catedral, onde assistimos à

missa das oito horas. Pelo jeito uma boa parte do nosso

grupo nunca tinha entrado numa igreja, pois alguns

deles olhavam disfarçadamente para o Pilliod e re-

petiam tudo o que ele fazia.

Foi o encerramento de uma convenção mais es-

tranho que eu já presenciei. Coisas da vida de pu-

blicitário.
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■ Tivemos o privilégio de ter

acesso ao CENP em Revista,

um material bastante apro-

priado aos cursos na área de

Comunicação Social implan-

tados na cidade de Santarém,

no Pará. Somos as Faculda-

des Integradas do Tapajós e

nosso curso está no quarto

semestre (Jornalismo e Publi-

cidade & Propaganda). Gosta-

ríamos de poder contar com o

recebimento regular de qual-

quer material referente aos

cursos, pois deste modo esta-

ríamos contribuindo para a

difusão do conhecimento des-

sa grande área. 

Nair Santos Lima   

Coordenadora do curso 

de Comunicação Social

Faculdades Integradas do

Tapajós – FIT

Santarém, Pará

■ A edição n. 15 da CENP em

Revista foi de grande utilidade

em nosso curso. A partir dela

organizamos um seminário,

envolvendo todos os professo-

res e alunos de Publicidade pa-

ra debater os temas do Con-

gresso Brasileiro. Exemplares da

revista foram distribuídos aos

professores e estão sendo

encaminhados à biblioteca da

Universidade para consulta por

toda a comunidade. 

Ressalto que o material

enviado por vocês tem sido

fundamental no processo de

formação de nossos alunos e

gostaríamos muito de tê-los

em nosso acervo.

Lígia Beatriz C. Almeida

Coordenadora do Curso de

Publicidade e Propaganda

Universidade do Sagrado

Coração 

Bauru, São Paulo

Escreva para a CENP em Revista: carta@cenp.com.br

Está incorreta a legenda

de foto publicada na pá-

gina 18 da edição passa-

da do CENP em Revista.

Graciene Nazareno é di-

retora de marketing da

Coordenadoria de Co-

municação Social do Go-

verno do Piauí, e não do

estado de Pernambuco.
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